
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 5 
ROK SZKOLNY 2017/2018 

 
kontakt:gazetkasp31@wp.pl  

 

W numerze: 
◘ o realizacji programu edukacyjno-
wychowawczego w Roku Ireny Sendlerowej; 
◘ Co myślisz o... - kolejne pytania ankietowe; 
◘ o święcie recytatorów, czyli kolejna edycja 
konkursu „Koń by się uśmiał”; 
◘ rozmowa z Hubertem Jagłą – uzdolnionym 
recytatorem;  
◘ rozmowa z Karolem Marszałłem – kapitanem 
drużyny Polonia Bydgoszcz; 
◘ o ortograficznych Mistrzyniach; 
◘ fragment zwycięskiego opowiadania 
Magdaleny Wudniak w konkursie „Klucz do 
świata magii”. 
 

Na wakacjach 
 
Każdy z Was mi przyzna rację,  
że najlepsze są wakacje, 
można jechać na Mazury 
lub nad morze albo w góry. 
 
Można też całymi dniami 
kopać piłkę z kolegami, 
można z tatą łowić ryby 
albo w lesie zbierać grzyby. 
 
Można sobie leniuchować, 
nocą gwiazdy obserwować, 
można także długo spać 
bo nie trzeba rano wstać. 

  
► Czesław Janczarski 

 
fot. z zasobów internetowych 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 Opieka merytoryczna i skład: 
Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Przedwakacyjne ostatki… 

 

Czerwiec… To brzmi jak muzyka… Choć 
wiadomo, te ostatnie tygodnie roku szkolnego 
nie były łatwe… Do ostatniej chwili toczyły się 
boje o jak najlepsze wyniki w nauce – wizja 
świadectwa z wyróżnieniem była dla 
niektórych bardzo kusząca. Ci, którym się nie 
udało, niech nie tracą nadziei – furtka jest 
ciągle otwarta, tyle że trzeba zebrać siły już na 
przyszły rok. 22 czerwca odbierzemy 
świadectwa, pożegnamy Koleżanki i Kolegów 
na dwa miesiące i… odetchniemy pełną 
piersią. Góry, morze, kolorowa zagranica, 
obozy, kolonie, rodzina na wsi – to wszystko 
jest już na wyciągnięcie ręki. Zatem – 
DOBREGO WYDPOCZYNKU!                ◘ Redakcja 
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 Życie w słoiku 
 

8 czerwca 2017 roku Sejm RP ustanowił rok 
2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, oddając   
w ten sposób „hołd Tej, która  
z największym poświęceniem działała  
na rzecz ratowania drugiego człowieka’’.  
 
Irena Sendlerowa (1910-2008) była działaczką 
Rady Pomocy Żydom  „Żegota”. W czasie 
okupacji niemieckiej uratowała  
z warszawskiego getta blisko 2500 dzieci 
żydowskich, które umieszczała w rodzinach 
polskich i klasztorach katolickich. Irena 
zmieniała imiona i nazwiska żydowskich dzieci 
na polskie. Listę uratowanych,  
na której notowała prawdziwe i przybrane 
nazwiska oraz miejsce pobytu, zakopała  
w dwóch słoikach w ogrodzie. To pozwoliło 
ocalonym dzieciom powrócić do swoich 
rodzin. Gdy władze dowiedziały się  
o wyprowadzaniu Żydów z getta, Sendlerowa 
została uwięziona przez Niemców. Była 
torturowana i skazana na śmierć. Udało się ją 
jednak ocalić. W akcję włączyło się podziemie.  
Po wojnie z powodu służby w Armii Krajowej 
Sendlerowa była prześladowana przez władze 
komunistyczne, a jej działalność  
na rzecz ratowania Żydów została 
uhonorowana dopiero przez władze 
niepodległej Polski. 
 

 
fot. Alicja Cisewska [na zdjęciu – gazetka na 
korytarzu szkoły wykonana przez autorkę zdjęcia] 
 

• W październiku 2003 roku otrzymała 
Nagrodę im. Jana Karskiego „Za Odwagę  
i Serce”. 
• W styczniu 2007 roku z inicjatywy 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przy 
wsparciu m.in. premiera Izraela Ehuda 
Olmerta, Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu  

i organizacji społecznych z kraju i zagranicy, 
została nominowana do pokojowej nagrody 
Nobla. Jej kandydatura została zgłoszona 
ponownie na początku 2008 roku. 
• 14 marca 2007 roku Senat RP przyjął 
uchwałę w sprawie uhonorowania działalności 
Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom 
„Żegota” w tajnych strukturach Polskiego 
Państwa Podziemnego w okresie II wojny 
światowej. 
• W 2009 roku wizerunki Zofii Kossak, 
Matyldy Getter i Ireny Sendlerowej zostały 
umieszczone na monecie o nominale 20 zł 
upamiętniającej Polaków ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej. 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

• Pierwszy na świecie pomnik Ireny 
Sendlerowej odsłonięto w 2014 roku  
w Moskwie. Autorem monumentu jest 
rzeźbiarz Andriej Plijew. 
• Jest patronką szkół w Polsce oraz  
w Niemczech.  
• Została uhonorowana Orderem 
Uśmiechu. 
• Uchwałą Sejmu VIII kadencji rok 2018 
został ustanowiony rokiem Ireny Sendlerowej. 
 
► Alicja Cisewska 
 

Relacja z finału konkursu międzyszkolnego 
dotyczącego postaci Wielkiej Polski – na str. 5. 

 

 

Ważny temat! 
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Co myślisz o... 
czyli nasze małe 

badania ankietowe 
 
W tak pięknych okolicznościach 
nadchodzącego lata postanowiłyśmy  zadać 
naszym Koleżankom i Kolegom (grupa 
docelowa liczy każdorazowo 50 osób) pytanie, 
gdzie spędzą wakacje. Oczywiście, możliwości 
jest wiele, ale dałyśmy do wyboru te 
najbardziej popularne – i tak 26 procent 
badanych odpowiedziało, że za granicą (czyli  
 

 
all inclusive), taki sam odsetek (16 procent) 
spędzi ten czas w domu, na obozie 
sportowym lub w górach. Nieco mniej, bo 14 
procent, wybierze się do rodziny, a najmniej – 
nad morze. 
Co do drugiego pytania – nasi uczniowie mieli 
odpowiedzieć, czy będą mieli świadectwo z 
wyróżnieniem. Tutaj możliwe były dwie 
odpowiedzi – na „tak” było 52 procent 
badanych, zaś na „nie” – 48 procent. Znaczy 
się – naukowych orłów  
u nas nie brakuje…  
 
► ankiety przygotowały i głosy podliczyły Alicja Cisewska i 
Kasia Krzyżyńska 

14%

12%

16%

26%

16%

16%

Gdzie spędzisz wakacje?

 u rodziny  nad morzem w górach za granicą w domu na obozie sportowym

 
 

Czy  będziesz miał świadectwo z 
wyróżnieniem ?

tak

nie
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Stres znikał  
z każdym występem 

 

Rozmowa z Hubertem Jagłą,  
uczniem klasy 7ep –  

zwycięzcą wielu konkursów recytatorskich, 
wschodzącą gwiazdą konferansjerki 

 

Jakie cechy przydają się do osiągania sukcesów 
recytatorskich? 
- Trudne pytanie, oprócz – oczywistej moim 
zdaniem – dykcji ,,na poziomie'', myślę, że 
najwięcej dają pewność siebie oraz chęci. Te 
dwie cechy pozwalają się dobrze przygotować, a 
następnie zaprezentować efekty swojej pracy 
jury. 
 
Skąd wzięło się zamiłowanie do występów? 
- W czwartej czy piątej klasie dostałem 
propozycję wzięcia udziału w konkursie 
recytatorskim, ponieważ dobrze 
zaprezentowałem jeden z tekstów będących 
zadaniem domowym. Uznałem, że może być to 
ciekawe doświadczenie i się zgodziłem... Od 
tamtego momentu można powiedzieć, że nie ma 
opcji, bym nie wziął udziału w konkursie, mając 
taką możliwość. Swoją rolę odegrały też 
oczywiście występy w telewizji, radiu oraz 
przemowy na koncertach charytatywnych. 
 

 
fot.  z archiwum Huberta Jagły 

 
Jakie są Twoje największe sukcesy? 
- Tu musiałbym poszukać dyplomów, lecz 
pierwsze myśli to z pewnością 1. miejsce w 
Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Prozy 
Tadeusza Nowakowskiego ,,Urzeczenie''  
i możliwość prowadzenia zakończenia 
dwudziestej piątej edycji Bydgoskiej Olimpiady 
Młodzieży. 
 
Który z konkursów najmilej wspominasz? 

- Szczerze mówiąc, nie ma takiego. Oczywiście, 
niektóre konkursy organizowane były lepiej, 
drugie gorzej, lecz żadnego nie wspominam jako 
,,najlepszego''. 
 
Jak radzisz sobie ze stresem? 
- Stres z każdym występem coraz bardziej znikał. 
Obecnie występ przed publicznością nie jest dla 
mnie żadnym obciążeniem. 
 
Czy uważasz, że takie umiejętności przydadzą 
się kiedyś w życiu? 
- Oczywiście! Chociażby wspomniana wcześniej 
pewność siebie jest bardzo ważną cechą w życiu. 
Tak samo jest z mniejszym stresem podczas 
przemawiania do większej grupy osób. Te dwie 
umiejętności niewątpliwie przydadzą mi się w 
życiu.  
 
 

Spotkanie z 
Marszałkiem 

 

W tym roku po raz kolejny odbył się szkolny 
konkurs wiedzy o patronie szkoły  
i współtwórcy Niepodległości Polski – 
marszałku Józefie Piłsudskim. 
 
W corocznych zmaganiach biorą udział 
uczniowie klas szkoły podstawowej. Głównym 
celem konkursu jest pogłębianie wiedzy  
i poszukiwanie ciekawych wiadomości o życiu 
oraz dokonaniach Marszałka. 
 

 
fot.  z zasobów internetowych 

 

Tym razem niepokonana okazała się nasza 
redakcyjna koleżanka – Natalia Kęskrawiec. 
Drugie miejsce zajęła Marta Łuka, również filar 
redakcji, zaś trzecie miejsce na podium 
wywalczyła Aleksandra Michalak. 

 

Nasi Mistrzowie 
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Irena Sendlerowa  
w wierszach 

 
W ramach Roku Ireny Sendlerowej odbyło się 
w naszej szkole uroczyste podsumowanie 
Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego 
zorganizowanego przez SP nr 31, 
„Przewodnik Katolicki” oraz bydgoską 
delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej. 
 

W podsumowaniu konkursu wzięło udział  
pięciu  najlepszych przedstawicieli szkół klas 4-
7. Byli to: Aleksandra Bocian – klasa 4, Szkoła 
Podstawowa nr 56; Oliwia Dębska –klasa 7, 
Szkoła Podstawowa nr 2; Jagoda Papke – 
klasa 6, Szkoła Podstawowa nr 25; Zuzanna 
Siewierska – klasa 6, Szkoła Podstawowa nr 
56 oraz Maja Szeremet – klasa 6, Szkoła 
Podstawowa nr 62. Wybrano także piątkę 
najlepszych poetów z klas gimnazjalnych. 
Znaleźli się wśród nich: Jędrzej Chodor – klasa 
3, Szkoła Podstawowa nr 36 (z klasami 
gimnazjalnymi); Martyna Osial – klasa 3, 
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie; Alicja 
Snopko – klasa 3, Zespół Szkół nr 16; Jędrzej 
Wasielewski – klasa 2, Gimnazjum Katolickie 
oraz Aleksandra Wilk – klasa 2, Szkoła 
Podstawowa nr 30 (z klasami gimnazjalnymi).  
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (x3) 
 

Wszyscy uczniowie mieli podjąć próbę 
poetyckiego opisu dokonań bohaterki roku 
2018 – Ireny Sendlerowej, nawiązując do 
faktów z jej życia lub stworzyć wiersz 
promujący wartości bliskie bohaterom II wojny 
światowej. 
Dotarło do nas ośmioro – spośród 
dziesięciorga – laureatów wraz  
z opiekunami. Gościem specjalnym była pani 

Edyta Cisewska – Naczelnik Delegatury 
Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, 
która w niezwykle barwny, ale i rzeczowy 
sposób przekazała najważniejsze informacje o 
życiu Ireny Sendlerowej oraz sytuacji Żydów 
na terenach okupowanych przez nazistów. 
Podkreśliła bohaterską postawę Sprawiedliwej 
wśród Narodów Świata, która była niezwykle 
skromną i cichą osobą. 
 

 
Prelekcja p. Edyty Cisewskiej 
 

Nagrodzone wiersze zaprezentowały 
uczennice klasy 3ag – Wiktoria Winiarska i 
Klaudia Witucka, o oprawę muzyczną zadbały 
uczennice z klasy 2bg – Agnieszka Kubalewska 
i Wiktoria Sas, zaś całość poprowadził 
Maximilian Rak.  
 

 
Laureaci części gimnazjalnej  
 

Nagrody wyróżnionym uczniom wręczyła – 
obecna podczas uroczystej gali – pani 
wicedyrektor Aleksandra Codrow. Dzięki 
zaangażowaniu uczniów, rodziców i 
nauczycieli udało nam się pięknie 
podsumować ten ważny konkurs. Cześć i 
chwała Bohaterom!                                      
 
► Alicja Cisewska 
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Wiersze nagrodzone w  
Międzyszkolnym konkursie poetyckim  

Czyniłam ludzką powinność… 
 

Estera 
 

Wśród huku bomb i świstu kul,  
Gdy serce rozdziera nieludzki ból, 
Tuli do piersi swe dziecko matka, 
Wiedząc, że czas pożegnania nastał. 
Głaska po główce, całuje czółko: 
„Do zobaczenia po wojnie, córko…” 
Trzaskają z hukiem drewniane drzwi,  
Za drzwiami getto czerwone od krwi.  
Irena rączkę dziewczynki trzyma 
Tu, w getcie szans na przeżycie nie ma.  
Wzrok w chodnik szary od pyłu wbija, 
Strach ścina krew, gdy gestapo je mija.  
W oddali majaczy gmach sądu na Lesznie, 
Jeszcze kroków parę i będzie bezpiecznie.  
Przepaską oczy zasłania Temida, 
Odrywa Irena gwiazdę Dawida z piersi Estery.  
Za murem getta Estera mała,  
Dzięki pani Irenie, Zosią została. 
 
Maja Szeremet 

 

[proszę o odwagę…] 
 
proszę o odwagę 
bym zmienił wszystko to 
czego zaakceptować nie można 
 
błagam o sprawiedliwość 
bym umiał rozstrzygnąć to 
co jest przyczyną sporów 
 
męstwo mi potrzebne 
by pokonywać trudy codziennego dnia 
a nie by patrzeć w lustro 
 
chcę być sprawiedliwy 
chcę pokonać strach 
chcę mieć odwagę 
kompromisy zostawię innym 
jeśli  trzeba 
stać mnie będzie na poświęcenie  
 
wzorce już mam 
teraz czas 
by iść ich śladem 
 
proszę o odwagę 

błagam o sprawiedliwość 
męstwo mi potrzebne… 
 

Zuzanna Siewierska 
 

Ratowanie dzieci 
 
Stuk stuk , stuk stuk, stuk stuk… 
Koło trzeszczy, stukoce o bruk. 
Stuk stuk, stuk, stuk… 
Cicho dziecko, tu jest wróg. 
 
Bo pomagać wszystkim trzeba, 
Potem Boża kromka chleba… 
 
Dwa  tysiące czterysta dziewięćset dziewięć… 
Dwa tysiące pięćset… 
 
A ty Burku szczeknij raz, może dwa… 
Niechże Niemiec mętlik ma 
A ty dziecię cicho leż, 
Niech nie słyszą twoich łez. 
 
Stuk stuk , stuk stuk, stuk stuk… 
Cicho  dziecko, słucha wróg… 
Szczeknij Burku, raz i dwa, 
Niechaj dziecko szansę ma. 
 
A wy matki rozdarte na strzępy serca ukryjcie, 
O żywych swych dzieciach śnijcie.  
Stuk stuk , stuk stuk, stuk stuk… 
Cicho dziecko, tu jest wróg.  
 

Jędrzej Chodor 
 

Serca lwie 
 
W Szarych Szeregach serca lwie 
Każdy do boju, do boju się rwie 
Bić się za wolność i za Ojczyznę 
Tu dostać kulę, tam zdobyć bliznę 
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego 
Z kolegą walczyć, umierać z kolegą  
Przyjaźń i miłość, honor, braterstwo 
Czysta odwaga i bohaterstwo 
Zrzucić kajdany i powstać z grobu 
Na wyzwolenie szukać sposobu 
Patriotą będąc i z patriotami 
Swastyki zastąpić polskimi flagami 
Czy będzie boleć? Pewnie, że będzie 
Wróg czyha wszędzie? Pewnie, że wszędzie 
Lecz w Szarych Szeregach serca lwie 
Czy śmierci się boją? Pewnie, że nie. 
Aleksandra Wilk 
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Spacerkiem przez kalendarz 
 
W sumie mamy czerwiec, każdy przez 
kalendarz będzie już tylko biegł. Na mecie 
czekają wakacje! Trochę sprawdzianów, 
trochę nudy i kilka dziwnych świąt nam nie 
zaszkodzi. 
 
1 czerwca to Dzień Dziecka – raz w roku 
grzeczni moglibyśmy być, ale tylko 
moglibyśmy… 
 
3 czerwca przypada Dzień Dobrej Oceny –
szkoda, że w tym roku to była niedziela... 
 
8 czerwca jest Dniem Informatyka… Szybki 
suchar: Co mówi informatyk po ślubie? 
Pobieranie zakończone! 
 

 
fot. z zasobów internetowych (x3) 
 

9 czerwca przypada Dzień Przyjaciela –takiego 
wiernego i od serca naprawdę warto posiadać! 
 
15 czerwca to… Dzień Wiatru! Nie polecamy 
zakładać czapki z daszkiem! 
 

 
 
16 czerwca wpisano w kalendarz 
Międzynarodowy Dzień Surfingu – fajnie, że 
woda w Bałtyku jest na tyle gorąca, by pływać 
na deseczce! 

19 czerwiec to… Dzień Leniwych Spacerów – 
choć spacer i lenistwo nawet obok siebie na 
półce nie stało... 
 

 
 

23 czerwca to Międzynarodowy Dzień Kobiet 
w Inżynierii – jednak my nie takie głupie, jak 
się wszystkim wydaje! 
 
24 czerwca przypada Dzień Przytulania – 
pamiętajmy o tym nie tylko tego dnia... 
 
25 czerwca jest Dzień Smerfa – „kto się boi 
Gargamela niechaj zaraz idzie spać…” 
 
29 czerwca to Dzień Ratownik WOPR – 
panowie i panie robią dobrą robotę, 
uszanujmy! 

► Natalia Kęskrawiec 

 
 

Złota Martyna 
 
W połowie czerwca w Łodzi odbył się XXIV 
Ogólnopolski Finał w Czwartkach LA. Podczas 
tego sportowego wydarzenia uczennica 
naszej szkoły sięgnęła po złoto… 
 
Martyna Szalbierz z klasy 5ap znalazła się 
wśród ponad dwóch tysięcy uczestników ze 
stu miast Polski. Wszyscy rywalizowali ze sobą 
w konkurencjach biegowych i technicznych. 
Martyna po zaciętej walce zdobyła tytuł 
mistrza Polski w rzucie piłeczką palantową.  
W zawodach wzięły również udział: Patrycja 
Macioszek, Martyna Sonnak oraz Emilia 
Głowacka, które pobiły swoje rekordy 
życiowe. 
Wywiad z Martyną na łamach szkolnej gazetki 
– w pierwszym numerze „Strzału” już  
w październiku. 

► Redakcja 
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Zabawa ze 
zwierzętami 

 

W tym roku w naszej szkole odbył się czwarty 
już finał Międzyszkolnego konkursu 
recytatorskiego „Koń by się uśmiał”. Gościliśmy 
0ponad 40 uczestników, którzy zaprezentowali 
bardzo wysoki poziom umiejętności. A śmiechu 
było przy tym co niemiara! 
 
Występy oceniało jury w składzie: pani 
wicedyrektor Marlena Mioduszewska, pani 
Sabina Fischer-Kotowska (bibliotekarka, 
specjalistka od książek) oraz trzecioklasiści – 
Wiktoria Szopińska i Maximilian Rak, laureaci 
wielu konkursów recytatorskich. Całość 
poprowadzili uczniowie klasy 2dg – Kaja 
Toczkiewicz i Jan Matusiak. 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (x3)  

 
Ze względu na dużą liczbę uczestników i bardzo 
wysoki poziom ich umiejętności jury miało 
twardy orzech do zgryzienia. Wielu recytatorów 
wykorzystało możliwość użycia kostiumu czy 
rekwizytów. Na klasowej scenie pojawili się: 
sowa, żuk, pies z kotem, ryby, foki czy jeże.  
 

 

Po obejrzeniu wszystkich prezentacji jurorzy 
postanowili nagrodzić siedmioro recytatorów. 
1. miejsce zajęła Helena Mizera z Katolickiej 
Szkoły Podstawowej, 2. miejsce przypadło w 
udziale Joachimowi Milczarczykowi z SP nr 32,  
a 3. miejsce wywalczył Szymon Klarkowski z SP 
nr 58. Wyróżnienia otrzymali: Iga Wiśniewska  
z Katolickiej Szkoły Podstawowej, Oktawia 
Wiśniewska i Kacper Solarek z SP nr 40 oraz 
Jagoda Matulewska z SP nr 14.   
 

 
 

Dzięki wsparciu Rady Rodziców udało się 
ufundować nagrody książkowe, a rodzice  
i uczniowie naszej szkoły przygotowali słodki 
poczęstunek – ciasta i ciasteczka, który  
w okamgnieniu zniknął z talerzyków. 
 

 
 

Miło nam było gościć nauczycieli i uczniów  
z wielu bydgoskich szkół. Dzięki temu 
mogliśmy się poznać, zintegrować, a przede 
wszystkim – dobrze bawić, bo wiersze były 
bardzo śmieszne i z pewnością poprawiły nam 
humor. 
 

► Katarzyna Krzyżyńska 
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Nasi mistrzowie 
ortografii 

 
Na początku czerwca odbyła się kolejna edycja 
naszego szkolnego konkursu „O pióro 
Dyrektora”.  
 
W tym roku w kategorii klas podstawowych, tak 
jak w zeszłym roku, równych sobie nie miała 
Michalina Rega z 6b, natomiast  
\w starszej kategorii wiekowej – klasy drugie  
i trzecie gimnazjum – zdecydowanie wygrała 
Maja Malinowska z 3ag.  
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom – to nie 
lada wyzwanie poradzić sobie z tekstami 
najeżonymi trudnościami ortograficznymi. Znać 
nie tylko te podstawowe zasady, ale też reguły 
rządzące łączną i rozdzielną pisownią, pisownią 
wyrazów obcego pochodzenia, wielką i małą 
literą. Zdobywczyniom pióra życzymy dalszych 
sukcesów – kolejna próba już w przyszłym roku! 
 

► Marta Łuka 
 

Człowiek w mieście 
jak maszyna? 

 
Także na początku czerwca odbył się finał X 
edycji Powiatowego konkursu „Człowiek, 
miasto, maszyna”. By wszyscy zgromadzeni 
dobrze zrozumieli temat oraz poczuli klimat 
tego przedsięwzięcia, uroczyste wręczenie 
nagród przygotowane zostało w fabryce 
obrabiarek do drewna w Bydgoszczy na ulicy 
Nakielskiej.  
 
Samo miejsce pokazało, że finał będzie stał na 
naprawdę wysokim poziomie. Prezesi, dyrekcja 

oraz wszyscy zaangażowani postarali się  
o to, by dostarczyć nagrodzonym osobom 
niezwykłych wrażeń.  
 

 
fot. z archiwum Maty Łuki 
 

Na poetów, fotografów oraz muzyków czekały 
atrakcje, takie jak urzekające występy dziewcząt, 
które pięknie zatańczyły oraz zaśpiewały 
(przedstawienie to wręcz idealnie wpisało się w 
tegoroczny temat konkursu), a także możliwość 
obejrzenia filmu, który został nagrany wraz ze 
zwycięzcami.  
Po wszystkich występach przystąpiono do 
wręczenia nagród w czterech kategoriach: 
plastyka, muzyka, fotografia, poezja. Nasza 
szkoła w tym roku miała swoich przedstawicieli 
tylko w tej ostatniej, a byli  to: Karolina Ojewska 
z kl. 5dp, ja – Marta Łuka z kl. 6ap oraz Paweł 
Wojtaszek z kl. 7ep. Nasi reprezentanci otrzymali 
gratulacje za swoje prace, zaś Paweł zdobył 
wyróżnienie.  
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

Po wręczeniu dyplomów oraz upominków 
młodzież z SP 63 przedstawiła spektakl 
przygotowany specjalnie na tę okazję. Na 
zakończenie organizatorzy zaprosili uczestników 
na poczęstunek.  
Było to niezwykle ciekawe doświadczenie – dla 
nas jako twórców, a potem uczestników 
uroczystego finału. 
 

► Marta Łuka 
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Muzykujący piłkarz 
 

Z Karolem Marszałłem,  
kapitanem drużyny Polonia Bydgoszcz, 

rozmawiała Natalia Kęskrawiec 
 
Jak to jest być kapitanem Polonii? Masz jakieś 
większe obowiązki, zadania? Jakie są tego 
zalety? 
- Myślę, że bycie kapitanem Polonii to duże 
zobowiązanie, ponieważ po przegranym 
meczu to ja pierwszy odpowiadam za stracone 
bramki, jednak i ja, i inni chłopacy równie 
ciężko pracujemy na boisku. 
 
Jakie jest twoje największe osiągnięcie 
związane z piłką nożną? 
- Moim największym osiągnięciem w piłce 
nożnej była możliwość gry w PZPN przez kilka 
lat. 

 
Fot. z archiwum Karola Marszałła 
 

Co pasjonuje Cię w tym sporcie? 
- W tym sporcie najbardziej pasjonuje mnie 
nieprzewidywalność, bo nieraz zdarza się, że 
mecze wygrywają słabsze drużyny. 
 
Czy uprawiasz jeszcze jakąś dyscyplinę 
sportową? 
- Oprócz piłki nożnej uprawiam również inne 
dyscypliny sportowe, takie jak: tenis, 
lekkoatletykę czy pływanie. 
 
Czy swoją przyszłość zamierzasz łączyć  
z piłką nożną czy bardziej z nauką? 
- Oczywiście, marzę w przyszłości o karierze 
piłkarza, ale również ucieszyłbym się z pracy 
muzyka. 
 
Dlaczego chciałeś być przewodniczącym SU? 
- Tak w ogóle to o tym, że zostałem wpisany 
na listę kandydatów do samorządu 

uczniowskiego, dowiedziałem się od mojej 
wychowawczyni dzień przed wyborami… Jak 
widać, udało się. 
 

 
 
Jak możesz podsumować rok działalności SU? 
- Mieliśmy w planach dużo akcji, ale warto 
pamiętać, że wszyscy uczniowie naszej szkoły 
należą do samorządu, więc i wy możecie 
uczestniczyć w zebraniach i zgłaszać swoje 
pomysły. 
 
Co najbardziej podoba ci się w byciu 
przewodniczącym SU? 
- W byciu przewodniczącym SU najbardziej 
podoba mi się świadomość, że wybrała mnie 
większość uczniów, za co serdecznie dziękuję! 
 
Co lubisz robić w wolnym czasie? 
- W wolnym czasie lubię grać na perkusji i 
ukulele (robię postępy) lub chodzić na boisko. 
 
Jakie masz największe marzenie? 
- Moimi największymi marzeniami są odebrać 
Złotą Piłkę i zagrać na scenie ze Slashem. 
 
Gdybyś mógł wybrać teraz jedno miejsce, do 
którego poleciałbyś, gdzie by to było? 
- Gdybym mógł wybrać jedno miejsce do 
którego mógłbym polecieć, byłyby to Bahamy. 
 
Jakie są Twoje plany na przyszłość? 
- W przyszłości chcę skończyć jakieś dobre 
studia i tak jak wcześniej wspomniałem – 
zostać muzykiem lub piłkarzem! 
 

Wszystko, co wiem  
o moralności i obowiązkach, 

zawdzięczam piłce nożnej. 
 

Albert Camus 
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Znalazły klucz… 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii 
Karłowskiej w Żninie zaprosił młodzież szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do 
wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie 
literackim „Klucz do świata magii”. 
  
„Bajki, legendy, historie nie z tej ziemi... Któż 
ich nie lubi? Uruchom wyobraźnię i zabierz 
miłośników literatury do innego wymiaru.  
Ziemię pochłonęły ciemności. Upadły 
państwa. Szpitale, szkoły i parki opustoszały. 
Walka dobra ze złem wciąż trwa. Nie działają 
telefony, padła sieć. Siły ciemności przenikają 
najskrytsze zakamarki ludzkiej duszy. Władzę 
przejęły brutalne gangi, jednak prawdziwą 
grozę budzą demoniczni Najeźdźcy. Skąd się 
wzięli? Co do tego doprowadziło? Czy jest 
ratunek dla ludzkości? Kto rozwikła ten sekret? 
Może Twoi bohaterowie przywrócą naruszoną 
równowagę?” – w taki sposób organizatorzy 
zachęcali do uczestnictwa młodych twórców. 
Chętni musieli napisać opowiadanie, w którym 
hasłem przewodnim stała się walka dobra ze 
złem, rozwikłanie sekretu, klątwa. 
Okazuje się, że dwie uczennice naszego 
gimnazjum znalazły się w gronie zwycięzców. 
Tytuł laureatki zdobyła Magdalena Wudniak z 
klasy 3dg, zaś 2. miejsce wywalczyła Natalia 
Czajkowska z klasy 2bg. - Jury w tym roku 
stawiało na pomysł, oryginalność, kreatywność, 
zainteresowanie odbiorcy, słowem – na 
ciekawie opowiedzianą historię – podkreśliła 
pani Magdalena Ciesielska, opiekunka obu 
pisarek. 
 
Poniżej – fragment zwycięskiego opowiadania 
Magdaleny Wudniak: „Dastan – człowiek, 
który odmienił dzieje Lindenu”. 

Setki lat temu w Królestwie nad 
wiecznie zieloną i nieskalaną przemocą i złem 
doliną Linden, którą ze wszystkich stron niczym 
mur otaczały góry tak wysokie, że ludzkie oko 
nie było w stanie ujrzeć ich wierzchołków,                                        
a śnieżnobiałe chmury zdawały kłaść się na ich 
stokach, tworząc niespotykany nigdzie indziej 
krajobraz, panowała zgoda oraz dobrobyt. 
 Na Północy mieściły się bardzo głębokie 
jeziora polodowcowe, zamieszkiwane rzekomo 
przez syreny i nimfy wodne. Podobno, jeżeliby 
się tam udać pod osłoną nocy i starannie się 

ukryć, można by usłyszeć niezwykle czysty i 
delikatny dźwięk łagodnie szarpanych strun 
harfy oraz wzbudzającą melancholijny nastrój 
pieśń w niezrozumiałym, aczkolwiek pięknym 
języku. Wody były tam tak czyste, że można 
było się w nich przeglądać i pić je bez 
najmniejszych oporów. 
 Na Południu prym wiodły natomiast 
lasy. W większości liściaste. Ich korony były tak 
rozbudowane, że promienie słoneczne prawie 
nie docierały do ściółki. Wschód był 
najniebezpieczniejszym miejscem Lindenu. 
Znajdowały się tam wciąż aktywne wulkany, 
liczące wiele kilometrów kaniony. Tylko 
najodważniejsi, albo najgłupsi śmiałkowie 
decydowali się tam zapuścić na wyprawę, aby 
poznać te regiony i opisać je później w 
kronikach. 
 Zachód to przepiękne doliny, 
oddzielone od siebie rzekami, strumieniami 
mającymi swoje źródła wysoko w górach i 
uchodzącymi prosto do wielkich jezior Północy. 
Ziemie porastały wszystkie znane ludzkości 
gatunki kwiatów, tworząc wiosną cudowny, 
przypominający odbicie tęczy dywan. Unoszący 
się zapach przywoływał na myśl najwspanialsze 
z posiadanych wspomnień, a chmury nigdy się 
nie odważyły przysłonić blasku słońca. Dzięki 
temu można było spędzać ciepłe letnie noce, 
leżąc na trawie i spoglądając na oddalone                            
o miliardy lat świetlnych gwiazdy znajdujące się 
w innych, znacznie większych galaktykach i 
rozmyślać nad tym, czy i tam istnieje inteligenta 
forma życia. Czy oni też toczą wojny i zawierają 
sojusze, i czy może wiedzą o naszym istnieniu.  
Choć wydawać by się mogło, że nigdy nie znajdą 
się odpowiedzi na te pytania, to zajęcie było 
przyjemnym odetchnięciem od otaczającej 
rzeczywistości i pozwalało przenieść się w 
krainę marzeń. 

Linden było miejscem, gdzie panował 
dobrobyt. Ludzie, elfy oraz potężni magowie 
żyli niczym bracia, razem dorastali i dopiero 
śmierć, czekająca tych pierwszych, była w stanie 
rozerwać ich więzi. 

Lasy porastały prastare gatunki roślin, 
co niektóre były tam od tak dawna, że 
doczekały się legend na temat swojego wieku i 
podobno, to one dały początek całemu 
istnieniu. To im wszystkie stworzenia 
zawdzięczały to, co najcenniejsze – życie. 
Uważano, że rosnące tam rośliny posiadały nie 
tylko lecznicze właściwości, ale były też domem 
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dla gryfów – potężnych, latających stworzeń z 
ciałem lwa oraz głową i skrzydłami orła, i 
wszystko słyszącymi uszami dzikiego osła. 
Przylatywały one do Krainy wiosną w celu 
założenia rodziny. Malownicze łąki zapewniały 
śnieżnobiałym jednorożcom o długich lśniących 
w promieniach słonecznych grzywach i ogonach 
dostęp do świeżej trawy. Rozciągające się 
równiny pod pasmem gór były idealną kryjówką 
dla kilkumetrowych i ziejących ogniem gadów o 
skórach tak mocnych, niczym najstaranniej 
wykonany pancerz, a ogonach tak silnych, że 
jednym uderzeniem obracały w pył najtrwalsze 
mury. Smoki, bo tak zwane były te stworzenia, 
spokojnie żyły w jaskiniach, z racji tego, że nie 
miały naturalnych wrogów niczego nie musiały 
się obawiać. Cechowały się wysoką inteligencją i 
zdolnością posługiwania się różnymi mowami 
panującymi w tym świecie. 

 
fot. z zasobów internetowych (x2) 

 

Cała ta harmonia była zasługą 
wspaniałej monarchii Warów panujących              
od wielu pokoleń. Wydawałoby się, że taki stan 
rzeczy utrzyma się po wsze czasy... Jednakże w 
każdym rodzie prędzej czy później przytrafi się 
czarna owca, nawet w królewskiej rodzinie. 
Zaślepiony rządzą władzy Azar dopuścił się 
najgorszej ze wszystkich zbrodni. Popełnił 
mianowicie bratobójstwo. Z zimną krwią 
zamordował prawowitego władcę Hofego. 
Pogrążone w chaosie społeczeństwo podzieliło 
się. Jedni ze strachu lub dla pragnienia 
uzyskania korzyści przyłączyli się do mordercy. 
Drudzy natomiast zostali wierni poległemu 
królowi. Dawni przyjaciele stanęli naprzeciw 
siebie, dzierżąc w rękach miecze, zabijali się, nie 
zważając na dawne uczucia, jakie do siebie do 
niedawna żywili. Brat zabijał brata. Dało to 
początek wielkiej wojnie, trwającej blisko 
dwieście lat. Podczas jej przebiegu zginęło wiele 
osób z obu stron konfliktu. A ze splamionych 
krwią lasów Lindenu uciekły zwierzęta. Te, 
którym się to nie udało, zaszyły się głęboko, aby 

nikt ich nie znalazł. Inne natomiast zdecydowały 
się przejść na stronę czarnego króla i stały się 
jego potwornymi sługami, bronią pozbawioną 
wszelkiej przyzwoitości, wypraną z uczuć i 
współczucia, noszącą w sercach jedynie gniew. 
Jednakże nic nie jest stracone dopóki są ludzie, 
którzy o to walczą, a ich starania nie są z góry 
skazane na porażkę. Objawiona magowi 
Gotfrydowi przepowiednia głosiła, że „gdy 
minie dokładnie dwieście lat i dni dwanaście od 
zabicia ostatniego pełnoprawnego dziedzica 
tronu Dumera – protoplasty rodu Warów, a 
gryfy przegonią ciemne chmury, które 
doszczętnie spowiły niebo, promienie słońca 
wskażą na dom, którego mieszkaniec odwróci 
karty historii”. 

Dni mijały, ludzie nie ustawali w 
wyczekiwaniu, jednakże byli też tacy, którzy 
poddawali w wątpliwość autentyczność 
przepowiedni. Pamiętali o niej, bo dodawała ich 
sercom otuchy i oferowała lepsze jutro, jak nie 
dla nich, to dla ich potomnych. Kiedy tylko owa 
nowina dobiegła uszu króla Azara, nakazał on 
karanie śmiercią samego przytaczania jej treści i 
wspominanie jej. W kraju zapanowała bieda. 
Ludzie głodowali, nie mogli pozyskać drewna na 
opał ani skór na ubrania. Był ograniczony 
dostęp właściwie do wszystkiego, ponieważ 
Azar I Bratobójca uważał, że każdy czyha na 
jego życie, że każdy przedmiot, nawet 
najzwyklejszy, w rękach desperata może stać się 
narzędziem służącym do pokrzyżowania jego 
planów. Z tego też powodu ludowi odmawiano 
wszystkiego i głodzono go, aby nie miał nawet 
siły na myślenie o buncie. 

 
 

Azar, zaraz po tym, jak ogłosił się 
królem, wyrzucił z pałacu wszystkie portrety 
swojego brata, jakby chciał go wymazać z kart 
historii… 

Mai gratulujemy wyobraźni, lekkiego pióra  
i żałujemy, że nie możemy opublikować 

całego opowiadania, które liczy sobie  
aż 12 stron. Brawo! 


